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Dzień dobry, dzień dobry!  

Witajcie, kochani!  

To ja – wasza gazetka, stęskniłam się za  

Wami!  

Lato prawie mija,  

Tyle się zdarzyło - opowiedzieć Wam o  

wszystkim,  

Jakże będzie miło!  

 

Krasnoludek Bazyli, bez liku przygód miał.  

Chciałbyś wiedzieć o nich drogi czytelniku?  

 

Jesień, zima wiosna-  

Czekają w kolejce,  

By też o przyrodzie powiedzieć jak  

najwięcej!  

 

Na wasze powitanie  

http://www.przedszkole192.warszawa.pl/
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     Nasze  

          osiągnięcia 
 

 

 
 
Współfinansowany  
w ramach programu  
Unii Europejskiej Erasmus+ 

 
 

 Nasze przedszkole o wdzięcznej nazwie 

„Wesoły Pędzelek” wychodzi naprzeciw wymaganiom 

współczesnej cywilizacji oraz oczekiwaniom 

rodziców naszych przedszkolaków. Podejmujemy 

wiele działań zmierzających ku temu, by stać się 

placówką o wymiarze europejskim.  

Od 2014 r. organizujemy międzynarodową 

współpracę w ramach eTwinning. Nawiązujemy 

kontakty z zagranicznymi placówkami.  

Od kilku lat intensyfikujemy działania              

w zakresie przygotowania naszych wychowanków    

do nauki języka angielskiego. Dokładamy starań,    

aby wzbogacać ich wiedzę w obszarze znajomości 

innych kultur i narodów. Szczególne znaczenie ma dla 

nas kultura brytyjska.  

W tym celu z początkiem 2016 r. grono 

pedagogiczne opracowało Europejski Plan Rozwoju 

Przedszkola. Zapoznano z nim rodziców. Dyrekcja 

przedszkola rozpoczęła prace nad opracowaniem 

wniosku do Agencji Narodowej.  

Zawarty w Europejskim Planie Rozwoju 

Przedszkola projekt „W Wesołym Pędzelku każdy 

skrzat może poznać wielki świat” zdobył uznanie 

Agencji Narodowej. Ze 152 uczestników zajęliśmy              

8 miejsce w Polsce w konkursie  na najlepszy projekt 

międzynarodowy w ramach programu Erasmus +, 

akcja KA101 Mobilność kadry edukacji szkolnej        

w sektorze Edukacja szkolna w konkursie 2016 

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.  

Celem projektu jest umożliwienie dzieciom 

otwierania się na różnorodność kultur innych 

narodów, doskonalenie umiejętności nauczycieli        

w zakresie posługiwania się językiem angielskim, 

wzbogacenie  warsztatu pracy o nowoczesne metody   

i formy pracy z dziećmi,  zintensyfikowanie działań    

w zakresie przygotowania wychowanków do nauki 

języka angielskiego, poszerzenie zakresu działań 

placówki na arenie międzynarodowej.  

Dzięki pozyskaniu z Unii Europejskiej środków 

na realizację projektu w lipcu i w sierpniu 2016 r. 

osiem nauczycielek z naszego przedszkola wyjechało 

na kursy języka angielskiego do Wielkiej Brytanii 

/Londyn, Oxford i Cambridge/  i na Maltę /St 

Julian’s/.                                                               K.W. 

   Jak do tego    

                 doszło  
 

W dniu 31 maja 2016 r. dokonano wyboru                

8 uczestników do udziału w projekcie według wcześniej 

ustalonych, jawnych kryteriów. Na zagraniczne kursy 

językowe wytypowano 6 nauczycielek, zaś na zagraniczne 

kursy metodyczne zakwalifikowano 2 nauczycielki:   

Dyrektor wszystkim osobom biorącym udział           

w projekcie przedstawił szczegółowy program mobilności 

za granicą, przydzielił każdemu zadania przed, w trakcie     

i po mobilności dotyczące przygotowania, realizacji oraz 

zakończenia projektu, a następnie podpisano                       

z uczestnikami mobilności „Porozumienia o Mobilności” 

oraz „Umowy”.  

W VI 2016 r., nauczycielki objęte mobilnością 

wykonały testy poziomujące, diagnozujące znajomość 

języka angielskiego. Testy obrazowały poziom ogólnej 

znajomości języka oraz szczegółowe aspekty takie jak: 

gramatyka, czytanie ze zrozumieniem, słownictwo.  

Przed wyjazdem na kursy odbyło się szkolenie         

z wielokulturowości, podczas którego w formie prezentacji 

multimedialnej, zapoznano uczestników z pojęciem 

wielokulturowości oraz z sytuacją mniejszości narodowych 

w Wielkiej Brytanii oraz na Malcie.  

Następnie zapoznano nauczycielki ze sposobem 

wypełnienia wniosku Europass. 

Wybrano lotniska docelowe oraz linie lotnicze. 

Zakupiono bilety lotnicze. Przekazano adresy ambasad        

i innych ważnych instytucji w państwach docelowych. 

Przeanalizowano oferty ubezpieczenia na czas podróży       

i pobytu za granicą. Zdecydowano, że zostanie ono 

wykupione wraz z biletami lotniczymi. Wypełniono 

wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia 

Zdrowotnego w NFZ. 
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Na potrzeby wyjazdu przygotowano specjalne 

wydanie gazetki przedszkolnej „Wesołe chwile                     

z Pędzelkiem” w języku angielskim i sprawdzono je pod 

względem merytorycznym. W gazetce zawarto m.in. 

podstawowe informacje o naszym przedszkolu i jego 

historii.  Umieszczono artykuły na temat realizowanych 

projektów e-twinning oraz stosowanych przez  nas metod 

pracy.  Omówiono innowację pedagogiczną ,,Przedszkole 

bez zabawek''. Gazetka została przekazana pracownikom 

przedszkoli w Cambridge, Oxfordzie, Londynie oraz         

na Malcie.  

Nauczycielki zapoznały się z platformą Mobility 

Tool, którą używały do zamieszczania sprawozdań oraz 

rezultatów na każdym etapie realizacji projektu. Z pomocą 

pani Iwony Mochockiej umieściły swoje mobilności na 

platformie Mobility Tool. 

Wszystkie panie wzięły udział w szkoleniu 

dotyczącym korzystania z platformy eTwinning. 

Dowiedziały się jak wyszukiwać projekty do realizacji        

z zagranicznymi partnerami. Każda z nich założyła konto 

na platformie eTwinning. 

Ustalono zasady używania logo Erasmus+ oraz 

przedstawiono informacje dotyczące raportowania 

/wysyłania krótkich mailowych informacji o przebiegu 

kursów/.  

Poczyniono próby nawiązania współpracy                 

z placówkami znajdującymi się w okolicy miejsca 

zakwaterowania uczestników projektu (Londyn, Oxford, 

Cambridge, Malta). Wysłano e-maile z prośbą i zachętą    

do współpracy.  

Ustalono godzinę spotkania na lotnisku w dniu 

wyjazdu oraz dzień spotkania po powrocie w celu 

rozliczenia delegacji. 

K. W. 

 

  
 
    
     

     Nasze  

           wyjazdy 
 

GOOD MORNING ENGLAND   

AND MALTA 

 

Kursy językowe w Wielkiej Brytanii  

 
 Londyn 

W dniach 18-29.07.2016 r. odbył 

się kurs doskonalenia językowego Effective 

English w Londynie, w którym uczestniczył 

dyrektor przedszkola Pani Iwona 

Fabiszewska i wicedyrektor Pani Klaudia 

Wilk. Udział w kursie był szansą                

na przełamanie bariery językowej. Dał 

możliwość osłuchania się z poprawną 

angielszczyzną w naturalnym środowisku    

i swobodnego podejmowania dialogów. Poprzez często 

nawiązywane rozmowy rozwinął posiadane kompetencje           

w zakresie swobodnego komunikowania się w języku 

angielskim. Pogłębił posiadaną przez uczestniczki wiedzę na 

temat kultury brytyjskiej. Pomógł zgromadzić ciekawe materiały 

edukacyjne w postaci dokumentacji zdjęciowej i nagrań video. 

Był szansą uzyskania pierwszych doświadczeń zawodowych       

w środowisku międzynarodowym oraz pozyskania partnerów    

do współpracy. Dał możliwość promowania poza granicami 

kraju podejmowanych przez przedszkole działań innowacyjnych. 

W znaczący sposób podniósł poziom umiejętności językowych 

/ze zdiagnozowanego na początku poziomu A2 na poziom B1/. 

Na potwierdzenie odbytego kursu i nabytych umiejętności 

językowych wręczono uczestniczkom certyfikat i przystawiono 

stempel w paszporcie językowym – Europass. 

 

Cambridge  

Kursy metodyczne ,,Crativity In the classroom’’ i ,,Bringing 

British Culture to Life’’  

W terminie od 18-29.07.2016 r., panie 

Katarzyna Konik i Iwona Mochocka,  

wzięły udział w kursach metodycznych 

organizowanych w Cambridge.  

Nauczycielki miały możliwość 

pogłębienia posiadanych kompetencji 

językowych w zakresie posługiwania się 

językiem angielskim oraz rozwijania 

swoich kwalifikacji metodycznych. Poznały nowoczesne metody 

i formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz narzędzia 

uatrakcyjniające proces nauczania. Zwiększyły umiejętności  

planowania zajęć z dziećmi /w tym nauki gramatyki, słownictwa 
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i wymowy/. Poznały uwarunkowania i strategie rozwijania 

kreatywności  i twórczego myślenia u dzieci oraz sposoby 

wspierania innowacyjnego nauczania. Pogłębiły posiadaną 

wiedzę na temat kultury brytyjskiej. Zakupiły atrakcyjne pomoce 

dydaktyczne służące pobudzeniu motywacji dzieci do nauki 

języka angielskiego. Zgromadziły ciekawe materiały edukacyjne 

w postaci dokumentacji zdjęciowej. Poszerzyły świadomość 

międzykulturową, nawiązały współpracę z nauczycielami 

przedszkoli z innych krajów.  

 

Oxford 

Kurs Intensive English w szkole Kings,  

W dniach 18-29 lipca 2016 dwie nauczycielki, panie Anna 

Lewandowska i Monika Radkowska-Brudek uczestniczyły         

w kursie języka angielskiego Intensive English w szkole Kings, 

w Oxford, w Wielkiej Brytanii. Podczas kursu nauczycielki 

podniosły swoje kompetencje językowe z poziomu A2+ na B1 

(potwierdzone certyfikatem). Uczestniczki wzbogaciły swoją 

wiedzę z zakresu gramatyki, wymowy brytyjskiej a także 

umiejętności w zakresie konwersacji. Nauczycielki zgromadziły 

dokumentację zdjęciową ciekawych miejsc w mieście. Dzięki 

zamieszkiwaniu u rodziny z dziećmi w wieku szkolnym poznały 

wiele piosenek i wyliczanek w języku angielskim, które 

wykorzystają m. in. podczas realizacji projektu "Piosenki             

i zabawy z mojego dzieciństwa" w ramach e-Twinning. 

Nauczycielki rozwinęły swoje umiejętności swobodnego 

komunikowania się w języku angielskim, wzbogaciły wiedzę      

o zagadnieniach społecznych, językowych i kulturowych 

Wielkiej Brytanii. Kurs był okazją do poznania ludzi z innych 

krajów. Zmotywował uczestniczki do dalszej  nauki języka 

angielskiego.  

 

Kurs językowy na Malcie  

St Julian’s  

English Language Training, ETI Executive Training Institute,     

St Julian’s, Malta  

W dniach 1-12.08.2016 r. dwie nauczycielki, panie Tatiana 

Kłusek i Magdalena Jakubowska uczestniczyły w kursie 

językowym Fluency & Language development for Educational 

Staff na Malcie.  Dzięki uczestnictwu w mobilności w ramach 

Erasmus + kursantki osiągnęły znaczący wzrost umiejętności        

w zakresie posługiwania się językiem angielskim: poprawiły 

swoje kompetencje w zakresie komunikacji oraz pisowni, 

przełamały barierę w zakresie posługiwania się językiem obcym                   

w codziennych sytuacjach, poznały zwroty idiomatyczne, 

wyrażenia typowe dla języka angielskiego a stosowane 

powszechnie. Podczas pobytu na Malcie poznały regionalną 

kulturę i środowisko. Zebrały materiał fotograficzny i filmowy 

niezbędny do prowadzenia zajęć z dziećmi w przedszkolu. 

Nawiązały znajomości międzykulturowe ze studentami z krajów 

europejskich takich jak: Malta, Włochy, Węgry, Czechy, Anglia, 

Niemcy dzięki czemu wymieniały doświadczenia i poznały ich 

kulturę i zwyczaje. Odbyty kurs otworzył je na odmienności 

innych narodów europejskich.  

  

 

Wszystkie nauczycielki nawiązały za granicą 

kontakty w celu rozpoczęcia międzynarodowej 

współpracy z przedszkolami o podobnym profilu 

działania. 

Po powrocie z kursów nauczycielki wykonały 

test językowy po raz drugi. Jego wyniki pokazały, że 

doświadczenia wyniesione z mobilności znacznie 

podniosły poziom znajomości języka angielskiego, 

szczególnie w aspekcie komunikacyjnym, zwiększyły 

motywację do dalszej intensywnej nauki, wzbogaciły 

warsztat pracy o nowoczesne metody i formy pracy      

z dziećmi. 

W sierpniu 2016 r. podczas posiedzenia rady 

pedagogicznej nauczycielki biorące udział                  

w projekcie podzieliły się z pozostałymi 

nauczycielkami doświadczeniami zdobytymi podczas 

wyjazdów, a także przeżyciami. Przedstawiły zalety 

udziału w kursach językowych poza Polską. Panie, 

które brały udział w kursach metodycznych 

opowiedziały o formach i metodach nauczania, które 

poznały. Ponadto wszystkie nauczycielki zapoznały 

się z pomocami dydaktycznymi, które zostały 

zakupione w Anglii, aby urozmaicić zajęcia z języka 

angielskiego.  

Od września 2016 r. każda z uczestniczek 

mobilności opowiadała o swoich przygodach 

dzieciom w grupie, w której pracuje. 

Rozpoczęto przygotowania do zamieszczenia na 

platformie e-Twinning 3 projektów ,,Ulubione miejsca 

zabaw w moim mieście”, ,,Moje ulubione bajki”     

oraz ,,Piosenki i zabawy mojego dzieciństwa”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

4 nnnn  

 

nnnnn 5 

 

      Realizacja  

         projektu 
 

Realizowany przez nas Europejski Plan 

Rozwoju Przedszkola przyczynia się do kształtowania 

u dzieci pozytywnego nastawienia nie tylko               

do kultury i tradycji własnego kraju, ale także            

do poznania i zaakceptowania inności wynikającej      

z różnorodności: miejsca zamieszkania, języka, 

kultury.   

Aby jeszcze bardziej przybliżyć dzieciom ten 

temat opracowany został program "Podróże                 

z Wesołym Pędzelkiem - świat". Filmy i zdjęcia 

przywiezione z Anglii i z Malty były ważnym, 

ciekawym punktem comiesięcznych spotkań. 

Pierwsze „Podróże…” 

odbyły się już w 

październiku. Podczas tych 

zajęć dzieci nauczyły się, 

ile kontynentów jest na 

Ziemi i poznały ich nazwy. 

Tańce i zabawy - w 

językach polskim i 

angielskim - towarzyszyły 

opowieściom o 

kontynentach i ich 

mieszkańcach. Dzieci „zwiedziły” Europę, poznały 

kraje Unii Europejskiej, wysłuchały hymnu UE 

wykonanego w pięciu językach. Same podjęły próbę 

zaśpiewania pierwszej zwrotki. Nauczycielki 

opowiedziały dzieciom o Malcie, przybliżyły 

krajobraz, tradycje i kulturę tego kraju. Innym razem 

podczas wspólnych zabaw poznawały kulturę 

brytyjską i jej naukowe tradycje. Wzbogaciły 

słownictwo o nowe zwroty w języku angielskim.  

Zwiedziły Londyn. Zaprzyjaźniły się z bohaterami 

bajek, którzy narodzili się w wielkiej Brytanii. 

Poznawały popularne na Wyspach sporty i ikony 

muzyki.  

 Podczas kolejnych „Podróży z Wesołym 

Pędzelkiem – świat” dzieci wybrały się do Niemiec, 

krajów azjatyckich i afrykańskich. W tej ostatniej 

wyprawie towarzyszył im Tom  Justyniarski, autor 

książek dla dzieci i podróżnik. Opowiedział o swoich 

własnych doświadczeniach, które zdobył podczas 

wizyty na „czarnym lądzie”. 

 Innym cennym działaniem wynikającym       

z Europejskiego Planu Rozwoju Przedszkola był  

konkurs literacki pt. "Bajki rodzinne" - "Happy 

birthday - bajka o urodzinach", który cieszył się 

ogromnym zainteresowaniem wśród przedszkolaków 

z całej dzielnicy. 

W ramach europejskiego projektu                      

w przedszkolu utworzono także tablicę informacyjną 

dotyczącą programu Erasmus +, Europejskiego Planu 

Rozwoju Przedszkola i szkolenia wakacyjnego 

nauczycieli w Anglii i na Malcie.   

 Kontynuowano działania mające na celu 

zachęcenie dzieci do nauki języka angielskiego.        

Na dodatkowych zajęciach z tego języka dzieci 

poznały m. in. „Hungry Caterpillar”, bohaterkę 

książeczki, którą zakupiono podczas pobytu w Anglii.  

W dniu 9 grudnia 2016 r. w naszym przedszkolu 

zorganizowano konferencję dla kadry pedagogicznej   

z białołęckich przedszkoli, podczas której nasi 

nauczyciele dzielili się wiedzą i doświadczeniem         

z zakresu przygotowań do udziału w zagranicznych 

kursach językowych. Przekazali również wiele 

praktycznych wskazówek co do samej organizacji        

i przebiegu tych wyjazdów. Zapoznali uczestników 

konferencji z uzyskanymi dzięki realizacji projektu 

efektami.  

Jedna z nauczycielek przeprowadziła zajęcia 

otwarte dla nauczycieli z białołęckich przedszkoli. 

Koleżanki z innych placówek były pod wrażeniem 

umiejętności 

naszych 

pięciolatków w 

zakresie 

rozumienia i 

realizowania 

wypowiedzi         

w języku 

angielskim. Z 

wielkim 

zaciekawieniem 

oglądały pomoce, które zakupione zostały podczas 

pobytu w Anglii, a które stanowią obecnie doskonałą 

bazą   do prowadzenia zajęć z dziećmi. 
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Niedawno kolejna nauczycielka otrzymała 

certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji       

do nauczania języka angielskiego. 

Od stycznia 2017 r. wszystkie panie podczas 

codziennych zajęć prezentowały dzieciom 

(oczywiście w języku angielskim) bajki, które 

wzbogaciły autorski program przedszkola "Literka w 

krainie baśni". Przedszkolaki poznały nowe 

słownictwo oraz utrwaliły słowa poznane już 

wcześniej w muzycznych zabawach anglojęzycznych, 

który zakończył się w kwietniu 2017 r.  

 W  marcu skierowaliśmy pismo                      

do Ambasadora  Wielkiej Brytanii w Warszawie       

z propozycją współpracy. Pragniemy, aby nasze 

przedszkolaki i ich rodzice mieli okazję dowiedzieć 

się więcej o kulturze brytyjskiej. 

 Obecnie, w ramach e-Twinning w dalszym 

ciągu kontynuujemy realizację następujących 

projektów: Make my school green, My favorite 

playground, Please smile, Hello, Spring!, Easter 

decorations, Hello world, Wielkanocne obyczaje, 

Visual Designs With Little Hands, Our favourite 

children’s stories. 

Realizowany przez nas  projekt jest dla naszych 

wychowanków ciekawą podróżą w dalekie inne kraje, 

których niektórzy z nich z różnych względów być 

może nigdy nie odwiedzi. Pozwala dzieciom  spojrzeć 

na świat oczyma ich rówieśników mieszkających       

w innych zakątkach świata. Zwiększa motywację       

do nauki języka angielskiego. 

Doceniamy wartości projektu i jesteśmy z nich 

dumni. 

 

Systematycznie upowszechniamy jego rezultaty     

na platformie  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 

 

W chwili obecnej Europejski Plan Rozwoju 

Przedszkola poddany został modyfikacji. 

Dotychczasowe doświadczenia z zakresu współpracy 

międzynarodowej zmieniły bowiem nieco nasze 

plany. Zamierzamy wprowadzić w placówce oddziały 

dwujęzyczne. Do tego potrzebne są nauczycielki 

biegle posługujące się językiem angielskim. Dlatego  

nadal intensywnie uczą się języka angielskiego, by jak 

najlepiej przygotować się do realizacji tego celu.  

 

A. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nasza      

    wpółpraca   
   międzynarodowa               
w ramach e-Twinning 

 
 

 

W naszym przedszkolu, dbamy o to, aby oferta 
edukacyjna była bogata i wszechstronna. Proponujemy 
dzieciom udział w różnego rodzaju inicjatywach. Należą do 
nich m. in. międzynarodowe projekty  w ramach sieci 
nauczycielskiej                   e- twinning,.  

Program eTwinning – Europejska współpraca szkół 
eTwinning - to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół         
i przedszkoli w Europie za pośrednictwem mediów 
elektronicznych oraz promowanie szkolenia nauczycieli. 
Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który 
promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT). Wychowankowie wraz                       
z nauczycielami wykorzystują Internet do współdziałania, 
wymieniania się informacjami i materiałami do nauki. 
eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/


 

nnnnnn 7  

 

oferowanych dzieciom i nauczycielom, motywuje do nauki 
i otwarcia na Europę. 

 

 
Nasze przedszkole od kilku lat bierze aktywny udział 

w projektach realizowanych na platformie eTwinning. 
Nawiązujemy ciekawe znajomości, współpracujemy, 
dzielimy się pomysłami, wymieniamy doświadczenia            
z innymi placówkami. 

Bierzemy udział i tworzymy różne projekty 
międzynarodowe w ramach program e-Twinning.                
W bieżącym roku szkolnym uczestniczyliśmy w wielu 
ciekawych projektach np: Make my school green, My 
favorite playground, Please smile, Hello, Spring!, Easter 
decorations, Hello world, Wielkanocne obyczaje, Visual 
Designs With Little Hands, Our favourite children’s stories.  
 
 
Opracowaliśmy projekty: 
 
 „Songs and fun of our childhood” 

Przyniósł on wiele radości dzieciom I nauczycielom. 
Był okazją do poznania zabaw rówieśników z różnych 
krajów. Nasze starszaki nauczyły swoich młodszych 
kolegów zabawy „Stary niedźwiedź”. Okazało się,                
że w sąsiednich krajach dzieci bawią się podobnie, choć 
naszego „misia” mogą zastąpić inne zwierzątka,                
np. krokodyl. Piosenka przetłumaczona została na język 
angielski, napisy dołączone do filmu pozwoliły wszystkim 
chętnym nauczyć się tej zabawy i piosenki w tym języku. 
Zabawa spodobała się odbiorcom nagrania. Jedyne na co 
skarżyły się nauczycielki to fakt, że dzieci nie 
chcą…przestać bawić się w „Starego niedźwiedzia”. 

Z nadesłanych na platformę eTwinning zabaw 
wybraliśmy „Frogs”. Poznaliśmy jej słowacką wersję 
zaprezentowaną przez naszych południowych sąsiadów,      
a wersję angielską włączyliśmy na stałe do repertuaru 
naszych zabaw w „Wesołym Pędzelku”. Jeśli usłyszycie 
Państwo radosne okrzyki „Faster! Faster!” 
prawdopodobnie w którejś z grup dzieci śpiewają „I’m       
a frog, you are frog…”, za każdym razem zwiększając tempo 
śpiewu i tańca. 

 L. A. 
 
 
 

 
 
 „Projekt- Nasze ulubione bajki” 

Grupa V brała udział w projekcie „Nasze ulubione 
bajki”. Każda uczestnicząca grupa musiała wybrać jakąś 
opowieść dla dzieci i pokazać różne działania na jej 
podstawie. 

Po burzliwych dyskusjach grupa V wybrała baśń 
„Śpiąca Królewna”. Układaliśmy historyjkę obrazkową           
i spinaliśmy ją we własną 
książeczkę, budowaliśmy 
zamek Królewny wraz z 
ogrodem, próbowaliśmy 
tańczyć jak na królewskim 
balu oraz robiliśmy 
własne puzzle ze scenami 
z baśni. 

W projekcie wzięły 
udział przedszkola z 
Polski, Rumunii, Turcji i Słowenii. Co wybierały dzieci            
z innych krajów? Były to zarówno tradycyjne baśnie takie 
jak „Czerwony Kapturek” czy „Roszpunka”, jak i historie 
charakterystyczne dla danego kraju. Dzięki takim 
projektom pokazujemy naszym podopiecznym jak 
podobne są do siebie dzieci na całym świecie- znają           
te same baśnie, podejmują te same działania w 
przedszkolu, znają takie same zabawy. 

K. K. 
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Jak przygotowujemy 

dzieci                              
do posługiwania się 
językiem angielskim 
 

Nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym języka 

obcego nie jest łatwym zadaniem. Wymaga od nauczyciela 

opracowania atrakcyjnego scenariusza zajęć. Niewątpliwie 

wiele możliwości stwarza wykorzystanie literatury. Ktoś 

mógłby mieć wątpliwości czy dzieci nie stracą 

zainteresowania zajęciami. Zapewniam, że tak się nie 

stanie. Literatura od września towarzyszy nam w nauce. 

Poniżej przedstawiam trzy propozycje…., które w ostatnim 

czasie urozmaiciły nasze spotkania z językiem angielskim. 

Treść utworów wykorzystałam podczas różnego rodzaju 

zabaw aktywizując tym samym dzieci.  

 

Gdzie jest Spot?  

Autor Eric Hill 

 

Nadszedł czas kolacji          

i Sally szuka swojego 

szczeniaczka Spota. Szuka 

go za drzwiami, pod 

schodami, wewnątrz 

zegarów i w innych 

miejscach . Podczas swojej 

podróży po domu Sally 

spotyka wiele zwierząt 

.Ale gdzie jest Spot? 

Podczas pracy z tą książką dzieci poznają nazwy kolorów, 

zwierząt, mebli oraz sprzętów domowych. Jest to bardzo 

dobry pomysł na utrwalenie poznanych wcześniej 

wiadomości oraz na wprowadzenie podstawowych struktur  

gramatycznych, np.  ,,Where is..?’’. Zainteresowanie dzieci 

zapewniają kolorowe obrazki oraz przestrzenne elementy 

stron.  

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo głodna gąsienica 

autor Eric Carle 

 

Książka została opublikowana      w 1969 r. w krótkim 

czasie zyskała dużą popularnośc. Opowiada o gasienniczce 

i jej przysmakach, które ona zjada. W książce można 

również znaleźć unikalne ilustracje, rózne style stron i 

proste atrakcyjne struktury gramatyczne tekstu. 

 Koncentrując się na podstawowym pojęciu liczby 

dni w tygodniu, kierujemy  głodną gąsienicą,  która  

wyrusza w poszukiwaniu  jedzenia. Poznajemy więc nie 

tylko nazwy dni tygodnia, ale także utrwalamy liczenie, 

nazwy owoców oraz artykułów spożywczych. Atrakcyjne, 

przestrzenne ilustracje oraz wprowadzane w czasie zajęć 

gry utrzymują wysoki stopień zainteresowania dzieci.  

 

 

Opowieść o Króliku Piotrusiu. 

Autor: Beatrix Potter 

 

Pokolenia dzieci na 

całym świecie wyrosły 

na opowiastkach             

o Króliku Piotrusiu         

i jego przyjaciołach. 

Pierwsza książka 

Beatrix Potter, „The 

Tale of Peter Rabbit’’ 

została opublikowana 

ponad 100 lat temu        

w 1902 roku. 

Peter Rabbit nie jest 

podobnie jak jego 

rodzeństwo Flopsy, Mopsy i Cotton Tale, zadowolony        

ze  zbierania jagód. Naturalna ciekawość prowadzi go       

do ogrodu pana McGregora. Zakrada się pod ogrodzeniem 

i spędza w ogrodzie miłe chwile.  

Dzięki książce dzieci poznają nazwy różnych warzyw.  

I. M. 
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Zadania z języka angielskiego                  

 

 

Travels Happy brush with help color the continents. 

Europe - blue 

Asia - red 

South America - Orange 

North America - purple 

Australia - green 

Africa – gray 
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Policz ile i jakie owoce zjadła gąsieniczka w każdy dzień tygodnia,  

a następnie, na drugiej stronie. Pokoloruj odpowiednio owoce. 
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   Pokoloruj odpowiednią liczbę owoców, które zjadła gąsieniczka 
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Where is Spot?  

Wytnij  pieska i pokoloruj obrazki wg instrukcji.  

Przeprowadź pieska od obrazka do obrazka. 
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Wytnij karty, układaj i nazywaj 
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Pokoloruj zgodnie z kodem 
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Bingo 

  

 

  

 

 
 

 

Bee Flower Sun Ice 

cream 

Sunglasses 

Rainbow Strawberry Butterfly Shoe BINGO 
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   Hello 

      Ach cóż to był za rok  

    (na zajęciach z języka angielskiego ) 
 

W roku szkolnym /2016/2017/ prowadziłam        
w naszym przedszkolu zajęcia z języka angielskiego. 
Były one wyjątkowe, szczególnie z uwagi na kolorowe, 
nowoczesne i bardzo atrakcyjne pomoce dydaktyczne. 
Wśród nich ważne miejsce zajmowała literatura.           
W zimowej gazetce zamieściłam informacje na temat 
części  poznanych przez dzieci bajek . Oto inne utwory:  

 
Wind-Up Ladybird 

Bohaterem książeczki jest biedronka którą 
należy podnieść i umieścić w ogrodzie. Następnie 
należy, obserwować ją, gdy 
spaceruje      po ogrodzie mijając 
kwiaty, warzywa i owady 
ogrodowe,          w tym pszczoły i 
motyle.  
Dzieci  uwielbiały oglądać ruchliwą 
biedronkę, która idąc do swojego 
domu poznawała kwiaty, warzywa 
i przyjazne  owady. 
 

Wind-up Bus 
To książka z modnym 

modelem czerwonego, 
dwupoziomowego autobusu 
poruszającego się                po 
Londynie. Kierowca autobusu zabiera 
dzieci  na wycieczkę po słynnym mieście. Dzieci 
dowiadują się więcej o najsłynniejszych zabytkach 
Londynu i o atrakcjach, które 
czekają na nie podczas zwiedzania. 
Cztery tory można też wyjąć z 
książki             i połączyć, aby zrobić 
jeden wielki tor dla autobusu         i 
podróżować. 
 

Wind-Up Train 
Zabawa i nauka w jednym. 

Ta duża książka z torami pozwala poznać słownictwo 
dotyczące najbliższego środowiska dzieci poprzez 
opowieści, piosenki i zabawy. Wspiera jednocześnie 
rozwój poznawczy, motoryczny                     i społeczny 

Razem ze swoimi zwierzęcymi przyjaciółmi 
dzieci odkrywają fascynujący świat i radość ze wspólnej 
gry. Uczą się jak być dobrym, koleżeńskim i miłym.  
 

The Queen's Hat 
Nagły podmuch wiatru 

rozpoczyna cudowną 
londyńską przygodę królowej, 
jej pieska, strażników oraz 
lokaja ( ulubieńca dzieci). 
Bohaterowie bajki  próbują 
złapać wyjątkowy kapelusz. 
Zdeterminowana królowa, która podąża za swoim 
kapeluszem, biegnie przez  zoo, na wieżę Tower Bridge    
i na Big Ben ... A gdzie jeszcze dzieci dowiedzą się 
słuchając książeczki? 
 

The Queen's Handbag 
Niegrzeczny łabędź dokonuje kradzieży torebki 

królowej, która rusza za nim w pościg. Przemierza 
Wielką Brytanię różnymi 
środkami  transportu, w 
tym samochodem Aston 
Martin, motocyklem, 
samolotem Red Arrow, 
pociągiem i koniem. 
Odwiedza takie atrakcje, 
jak Stonehenge, 
Snowdonia, Giants Causeway, Zamek w Edynburgu, 
Oksford, a następnie przybywa do Londynu. 

Nasze programy  
 

Bezpieczny przedszkolak 

Nasze Przedszkole realizuje wiele programów, 
które mają na celu rozwijanie umiejętności językowych, 
matematycznych czy muzycznych dzieci. Wśród nich 
znajduje się również program Bezpieczny przedszkolak, 
podczas którego dzieci poznają zasady bezpieczeństwa. 
Dowiadują się jak należy zachowywać się na drodze 
oraz jak unikać zagrożeń.  
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Dla urozmaicenia przedszkolakom zajęć 
podejmujemy współpracę ze służbami porządkowymi. 
Przybliżając pracę strażaka nawiązaliśmy współpracę       
z Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą nr 1 Straży Pożarnej 
w Warszawie, mieszczącą się przy ul. Modlińskiej 15 
zorganizowaliśmy. Dwukrotnie odwiedziliśmy                 
to miejsce. Strażacy przeprowadzili z przedszkolakami 
rozmowę dotyczącą zadań straży pożarnej, a także 
zaprezentowali sprzęt oraz swoje umiejętności. Podczas 
wizyty dzieci mogły zobaczyć schemat działań  
w momencie zgłoszenia zdarzenia, m.in. sposób 
informowania strażaków o rozpoczęciu akcji, zjazd 
strażaków po rurze oraz wyczynową jazdę wozem 
strażackim. Ponadto każdy przedszkolak miał okazję 
zasiąść w wozie strażackim oraz poczuć się jak 
prawdziwy strażak gasząc pożar.  

To było fascynujące i wyjątkowe przeżycie dla 
naszych przedszkolaków. Wszystkie wracały 
podekscytowane i z rumieńcami na twarzy.  

Już kolejne grupy szykują się na podobną 
wycieczkę. Mamy również nadzieję, że Strażakom uda 
się odwiedzić nasze przedszkole podczas Pikniku 
Rodzinnego.  

M. J. 

        
 

Literka w krainie baśni 
Każdego dnia staramy się, aby w naszym 

przedszkolu nie zabrakło atrakcji oraz ciekawych 
wyzwań dla naszych przedszkolaków. Dlatego robimy 
wszystko co w naszej mocy, aby każdy dzień spędzony    
w przedszkolu był ciekawy i wyjątkowy, a jest to 
możliwe dzięki realizacji różnych programów. Jednym     
z nich jest Literka w krainie baśni – program, który ma 
na celu przybliżyć dzieciom treści wybranych baśni.      
W roku szkolnym 2016/2017 program ten został 
wzbogacony o bajki w języku angielskim takie jak: 

☼ Red Riding Hood - Czerwony Kapturek 

☼ Hansel and Gretel – Jaś i Małgosia 

☼ Peter Rabbit – Przygody króliczka Piotrusia  
 
Dla nas nauka języka angielskiego ma bardzo 

duże znaczenie. Poza zajęciami realizowanymi zgodnie   
z harmonogramem, nauczycielki podczas codziennych 
działań edukacyjnych prezentują dzieciom bajki w tym 
języku. Dzięki takim działaniom przedszkolaki utrwalają 
słownictwo związane z daną bajką, podejmują próby 
tłumaczenia i interpretowania bajek. Prezentowane są 
wyrazy do globalnego czytania oraz zabawy przy 
muzyce. Ponadto każde zajęcia z Literki w krainie baśni 
są wzbogacane o zajęcia plastyczne oraz z profilaktyki 
logopedycznej.  

Zajęcia z Literki w krainie baśni cieszą się wśród 
dzieci  ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczą          
w nich z zaangażowaniem i radością.  

M. J. 

Podróże z Wesołym Pędzelkiem – 
Świat 

Jeśli ktoś ma wątpliwości, na ile kontynentów 
podzielona jest nasza Ziemia, to zapraszamy do naszego 
przedszkola – nie ma tu dziecka, które by tego nie 
wiedziało. Na pytanie prowadzącej spotkanie: Ile mamy 
kontynentów? Cała społeczność przedszkolna zgodnym 
chórem odpowiada: Siedem! (pokazując równocześnie 
tę liczbę na palcach). A później wymienia ich nazwy! 

„Podróże z Wesołym Pędzelkiem – Świat”            
to jeden z elementów naszego projektu „W Wesołym 
Pędzelku każdy skrzat, może poznać wielki świat” 
realizowanego w ramach Europejskiego Planu Rozwoju 
Przedszkola. Podczas comiesięcznych spotkań 
zwiedzamy – dzięki naszej wyobraźni – wszystkie strony 
świata. Na pierwszym spotkaniu dzieci dowiedziały się 
co to są kontynenty oraz jak nazywają się małe i duże 
akweny. Na kolejnych odwiedziliśmy różne regiony 
Polski, później poznaliśmy kraje Europy i pozostałe 
kontynenty.  

Poprzez program „Podróży…” realizowane            
są różne cele: rozbudzenie w dzieciach poczucia 
przynależności do społeczności lokalnej, regionu, kraju, 
poznanie tradycji i obrzędów ludowych; kształtowanie 
postawy tolerancji i poszanowania dla innych kultur; 
budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi krajami 
europejskimi; kształtowanie postawy szacunku             
do przedstawicieli różnych narodowości.  

Spotkaniom towarzyszą prezentacje, dzięki 
którym przedszkolaki poznają warunki życia ludzi           
w różnych częściach świata, charakterystyczną faunę          
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i florę, ciekawe budynki, zabytki. Staramy się 
pokazywać, jak i czym bawią się dzieci na różnych 
kontynentach. Podczas każdej „Podróży…” bawimy się    
i śpiewamy piosenki w języku angielskim! 

Na pierwszym spotkaniu każda z grup 
przedszkolnych otrzymała specjalny „paszport” 
uprawniający do podróżowania po świecie z Wesołym 
Pędzelkiem. Zgromadzone na nim stempelki świadczą   
o tym, że przedszkolaki z pełnym zaangażowaniem 
uczestniczą w „Podróżach…” i gromadzą cenne 
doświadczenia oraz wiedzę, która zostanie sprawdzona 
podczas ostatniego spotkania w czerwcu! 

A.L. 

Zasłyszane          

w przedszkolu 

 

Wydawało mi się, że jestem dość biegła            

w temacie bajek. Choć zdarza mi się pomylić Annę         

z Elsą i kompletnie nie ogarniam spraw towarzystwa     

z Equestrii, to jednak wiem sporo o bohaterach bajek 

dla dzieci. Trwałam w swym przekonaniu do dnia, gdy 

usłyszałam, że jeden z moich podopiecznych uwielbia 

Pusiochopatka… Gdyby nie moja wścibskość                

i dociekliwość pozostalibyśmy przy Pusiochopatku 

(choć moja samoocena obniżyłaby się nieco), ale 

drążyłam – Pusiochopatek mieszka w lesie, bawi się z 

Prosiaczkiem iKłapouchym, a jego przyjaciel to Krzyś. 

Jeden ze starszaków opowiadał mi o tym, jak 

spędził przedpołudnie. Pani nauczycielka opowiadała 

dzieciom o oznakach zbliżającej się wiosny, później 

cała grupa poszła szukać ich w okolicach przedszkola.  

- Kwiacyntów szukaliśmy – doprecyzował mój 

przemiły rozmówca. 

               Pięknej wiosny życzę wszystkim! 

A.L. 

  Strefa dziecka          

              i rodzica 
 

Propozycje ciekawych miejsc                  

do odwiedzenia 

Działania otwarte w Muzeum nad Wisłą  

- Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (skwer kpt.                 

S. Skibniewskiego "cubryny"), Warszawa 

Z cyklu: Działania otwarte. To animacje 

prowadzone przez muzealnych 

edukatorów, oparte na zestawach 

ćwiczeń i zadań kreatywnych. 

Najmłodsi użytkownicy Muzeum 

mogą uczestniczyć w spotkaniach 

warsztatowych, które mają otwartą 

formułę. Przez trzy godziny na 

wystawie można spotkać 

edukatorów muzealnych, którzy 

zaproszą do ćwiczeń                        

i kreatywnych zadań. 

Do grupy można dołączyć w dowolnym momencie     

i w dowolnej chwili ją opuścić. Każde spotkanie ma 

inny temat przewodni. 

 

Zielona szkoła. Ogrodnik łakomczuch – czyli rośliny 

jadalne w mieście? 

Dzieci od 5 lat 

 

Prowadzący: Małgorzata Ruszkowska 

Przegląd miejskich roślin jadalnych. Czy można jeść to 

co rośnie na parkowym trawniku? 

Data wydarzenia: sobota 10 czerwca 2017 

Spacery i warsztaty przyrodnicze dla dzieci w wieku od 

5 lat. Zajęcia mają na celu zaprezentowanie dzieciom 

bogactwa miejskiej przyrody i objaśnienie 

podstawowych zjawisk zachodzących w przyrodzie. 

Zaplanowane są jako zajęcia terenowe, ale w razie 

niepogody mogą odbyć się w świetlicy. 

Bilet rodzinny: 25 zł (dziecko oraz opiekun) 

Rezerwacje: bow@nowyteatr.org, 22 379 33 33 

Miejsce: Świetlica Nowego Teatru, ul. Madalińskiego 

10/16 

Więcej informacji o ciekawych imprezach  

na portalu http://czasdzieci.pl 

mailto:%20bow@nowyteatr.org
http://czasdzieci.pl/
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        Zabawy na słońce i deszcz 

Zbliżają się wakacje, czyli najbardziej 
upragniony przez dzieci okres, kiedy mogą robić to,      
na co mają tylko 
ochotę. Jednak to, 
co dla dzieci jest 
cudowne i 
nadzwyczajne, dla 
rodziców może być 
nieco kłopotliwe. 
Nie tylko dlatego, 
że sami nie mają 2 
miesięcy wolnego. 
Głównie z tego 
powodu, iż nie do końca wiedzą, co począć ze swoimi 
pociechami i jakie im wymyślać zabawy. 
 Szukając swojej pociesze zajęcia wakacyjnego warto na 
początek zwrócić uwagę na ofertę domów kultury. 
Często mają one specjalne zajęcia dla maluchów              
i starszych dzieci. 
 Również wiele muzeów i bibliotek przygotowuje          
na okres wakacji atrakcyjne wydarzenia dla małych 
odbiorców. 
W wakacyjne weekendy czeka także na dzieci wiele 
festynów i innych imprez kulturalnych, ale także sami 
rodzice mogą ciekawie zorganizować czas swoim 
milusińskim wybierając np wycieczki w bliskie i dalekie 
strony. Wystarczy zakupić mapę lub poszperać                
w intrenecie, a na pewno uda się znaleźć ciekawe,          
a może nawet tajemnicze, nieodkryte jeszcze miejsca -  
wystarczy odrobina 
wyobraźni! 
Jeśli pogoda lub zdrowie 
nie dopisuje lub gdy 
wolimy zostać w domu 
możemy na przykład 
pobawić się w kucharzy i 
przygotować wspólnie z 
dziećmi rozmaite 
smakołyki. 
 W zależności od wieku 
„młodego kucharza” możemy przygotować sałatkę 
owocową, pizzę lub przepyszne ciasteczka. 
Jeśli gotowanie nie jest tym, co nasze „tygryski lubią 
najbardziej “możemy polepić z plasteliny, rysować, 
malować lub pograć w grę planszową np. taką, którą 
wspólnie z dziećmi przygotujemy. 

Dla starszych przedszkolaków polecam szczególnie 
ciekawe i rozwijające gry w kości, karty, klasy.  Pomysły 
gier znaleźć można w książkach z serii ‘Dzieci się bawią” 
seria obejmuje:  
Dzieci się bawią. Gry w kości. Carol von Kessel 
Dzieci się bawią. Gry w  karty.  Carol von Kessel 
Dzieci się bawią. Gry w klasy. Carol von Kessel 
Dzieci się bawią. Przyjęcia z Tycią i kotem. A. Górska 

Dzieci się bawią. W niepogodę z Tycią i kotem.               
A. Górska 

 

Letnie prace plastyczne         

– Oranżada 

W upalne dni nie zapominamy o nawadnianiu 
organizmu. Serwujemy nie tylko wodę czy soki, ale 
również owocowe koktajle, lemoniady czy oranżadę.      
I właśnie te napoje stały się inspiracją do stworzenia 
pracy plastycznej. 

Przygotowałam kilka niezbędnych produktów: 

 białe kartki 

 klej 

 cekiny 

 farby plakatowe 

 skuwkę od flamastra 

 słomkę do napojów 

 rękaw do pieczenia (można użyć  
            folii spożywczej) 

 nożyczki 
 

Na kartce namaluj kształt szklanki. 
Przyklej cekiny do połowy jej wysokości. 
Zamocz skuwkę od flamastra w farbie plakatowej            i 
odbijaj „bąbelki” nad oranżadą. Tutaj mała rada: przygotujcie 
jeszcze dwie białe kartki, bo na jednej odbijanie się na 
pewno nie skończy! Słomkę skróć i przyklej do kartki, a na 
koniec wytnij z folii kształt szklanki i naklej na obrazek. 

Kolejna letnia praca plastyczna gotowa!            Aż 
zachciało mi się pić!  

 J. W. 
 

http://www.mamawdomu.pl/sklep/artykuly-kreatywne/130-cekiny-okragle-.html
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   Angielski                    

    dla maluchów 
 

Ostatnie lata przyniosły, zgodnie                      

z zaleceniami Rady Europy oraz Komisji 

Europejskiej zmiany w Podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego (...). 

W 2014 r. Polska dołączyła do grupy krajów 

promujących bardzo wczesny start językowy.          

Do nowej podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego włączono nowy obszar: 

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem 

obcym nowożytnym.          

W wyniku tej reformy bezpłatna nauka języka 

obcego rozpoczyna się już przedszkolu. Od roku 

szkolnego 2015/2016 wszystkie dzieci 5-letnie uczą 

się języka obcego obowiązkowo. Od 1 września 2017 

r. obowiązkowym programem nauczania języka 

obcego objęte zostaną wszystkie  dzieci. 

Wiek przedszkolny to ten okres w życiu dziecka, 

w którym zdobywa ono umiejętności funkcjonowania   

w szerszej grupie, wychodzi w świat, poza znany mu 

krąg rodzinny. Rolą nauczyciela i 

wychowawcy jest objaśnianie dziecku 

rzeczywistości i rządzących nią praw, 

zaszczepienie pozytywnego stosunku 

do otaczającego je świata, 

przedstawienie właściwej hierarchii 

wartości i uwrażliwianie na problemy 

innych.. 

Dzieci mają empiryczne 

podejście do świata, poszerzają swoją 

wiedzę i umiejętności głównie przez działanie. Dlatego 

zajęcia językowe powinny dostarczać im jak najwięcej 

okazji do poznawania i przyswajania języka podczas 

aktywnego badania świata.  

Ważne są ćwiczenia stymulujące wszechstronny 

rozwój dziecka. Powinny one zawierać elementy ruchu, 

dźwięku i obrazu. Pozwólmy zatem dziecku działać      

na polu plastycznym, konstrukcyjnym, muzycznym        

i dramatycznym. Zakres tematów, którymi można 

zainteresować dziecko jest z konieczności ograniczony. 

Skupia się wokół tego, co dziecko bezpośrednio otacza 

i co znane mu jest z życiowych doświadczeń. Dlatego 

nauka angielskiego powinna nawiązywać                     

do najbliższych dziecku problemów, odpowiadać          

na indywidualne zapotrzebowania każdej grupy, a także 

każdego dziecka. Bardzo istotny w nauce języka jest też 

kontakt nauczyciela z rodzicami.  

Podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego wyraźnie określa, jakie aktywności 

powinniśmy wspierać u dzieci przedszkolnych 

uczących się języka obcego. W myśl zapisów w niej 

zawartych, przedszkolak powinien: uczestniczyć       

w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, 

plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; 

rozumieć bardzo proste polecenia i reagować na nie; 

powtarzać rymowanki, proste wierszyki i śpiewać 

piosenki w grupie; rozumieć ogólny sens krótkich 

historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy             

są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, 

mimiką, gestami. 

Celem nauki języka obcego w przedszkolu jest 

przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem 

obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich 

świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz 

budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków 

obcych na dalszych etapach edukacyjnych.  

Nauka angielskiego w przedszkolu to przede 

wszystkim dobra zabawa. Jej celem jest uwrażliwienie 

dziecka na język obcy, uświadomienie mu, że jest on     

w dzisiejszym świecie elementem wszechobecnym. 

Dziecko wystawione na działanie języka obcego może 

na początku reagować niepokojem i niechęcią do 

mówienia. Nie wymagajmy od naszych dzieci, aby już 

w przedszkolu wypowiadały się w obcym języku. 

Uszanujmy tak zwane ,,prawo dziecka do milczenia“. 

To, że milczy nie oznacza wcale, że się nie uczy. Na 

razie ,,nasyca się“ językiem, po to by pewnego dnia 

przemówić. Im dziecko jest młodsze, tym, łatwiej uczy 

się języka obcego, ponieważ 

wykorzystuje w tym celu 

naturalne predyspozycje do 

uczenia się porozumiewania z 

dorosłymi. 
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Propozycje gier i zabaw       
    z języka angielskiego 

 
Gry i zabawy służą do doskonalenia różnych 

sprawności umysłowych, takich jak spostrzegawczość, 

uwaga, pamięć, umiejętność analizy i syntezy 

wzrokowej, zdolność porównywania i klasyfikowania. 

Stwarzają tym samym okazję do logicznego myślenia.  

Oprócz wartości edukacyjnych niosą ze sobą 

również wartości wychowawcze. Uczą zdrowej 

rywalizacji, pracy w drużynie i umiejętności 

przegrywania. Aby zabawa była dla dzieci ciekawa, 

powinna zawierać jak najwięcej elementów 

aktywizujących.  

Szczególnie użyteczne są zabawy w grupach        

o zróżnicowanym wieku i możliwościach uczestników. 

Stwarzają one okazję do wzajemnej pomocy                   

i integracji. Bardzo ważne są również zabawy                 

z rodzicami. Wspólna nauka angielskiego może być 

niezwykłą przygodą. 

Zajęcia prowadzone w małej grupie zapewniają 

lepszy komfort nauki oraz pozwalają na dostosowanie 

metod nauczania do indywidualnych potrzeb dzieci. 

Nauczyciel ma możliwość poświęcenia czasu każdej 

osobie w grupie według potrzeb. Tak samo każde 

dziecko ma okazję swobodnej wypowiedzi, wyrażenia 

siebie i sprawdzenia własnych umiejętności pod okiem 

nauczyciela. 

W wieku 5, 6 czy 7 lat dziecko uczy się przede 

wszystkim pamięciowo i na tę sprawność należy 

zwrócić szczególną uwagę. Podczas zajęć trzeba jak 

najczęściej używać zwrotów w języku angielskim, 

obrazując polecenia odpowiednim gestem, np. 

nauczyciel, wskazując na krzesło, mówi: Sit down, 

please. Wczesne wprowadzanie prostych zwrotów 

spowoduje, że po krótkim czasie dzieci będą na nie 

prawidłowo reagowały. Również pochwały               

za wszelkie przejawy aktywności powinny być 

formułowane w języku angielskim, np.: Great! Well 

done! itp. 
 

If you’re happy and you know it 
 

Istnieją różne wersje tej piosenki, trzy pierwsze zwrotki 

pojawiają się najczęściej 

 

If you’re happy and you know it clap your hands 

If you’re happy and you know it clap your hands 

If you’re happy and you know it and you really want to show 

it 

If you’re happy and you know it clap your hands 

If you’re happy and you know it stamp your feet (2x) 

If you’re happy and you know it and you really want to show 

it 

If you’re happy and you know it stamp your feet 

If you’re happy and you know it shout: hurray  (2x) 

If you’re happy and you know it and you really want to show 

it 

If you’re happy and you know it shout: hurray 

 

z  Zabawa Say Hello with your hand     

                                 (foot, nose)! 
Gra utrwalająca słownictwo dotyczące ciała. 

Rodzic  wydaje kolejno polecenia wita się z dzieckiem          

w różny sposób. Podają sobie ręce, dotykają się stopami, 

łokciami lub nosami. 

Mówią przy tym: Hello head! Hello foot! itd. 

H Zabawa Teddy Bear 
Rodzic trzyma przed sobą misia. Wydaje komendy. 

Dzieci naśladują czynności wykonywane przez maskotkę, 

np.: 

Teddy Bear, Teddy Bear - clap your hands! 

Teddy Bear, Teddy Bear - turn around! 

Teddy Bear, Teddy Bear - point to your nose! 

Teddy Bear, Teddy Bear - touch your toes! 

Rodzic  może też nauczyć dzieci piosenki pt. Teddy Bear. 

Teddy Bear, Teddy Bear - touch the ground! 

Teddy Bear, Teddy Bear - turn around! 

Teddy Bear, Teddy Bear - point to the door! 

Teddy Bear, Teddy Bear - say "Hallo". 

Teddy Bear, Teddy Bear - jump up high! 

Teddy Bear, Teddy Bear - reach for the sky! 

Teddy Bear, Teddy Bear - count to five! 

Teddy Bear, Teddy Bear - that's all right! 

 

Zbliża się lato i wakacje. Pewnie niektórzy z 

Was wyjadą za granicę, co będzie świetną okazją do 

rozmowy w języku angielskim.  

Oto kilka słówek które mogą przydać się 

podczas konwersacji. 

seaside - morze 

sand- piasek 

waves- fale 

mountains-góry 

sunrise- wchód słońca 

sunset- zachód słońca 

sunny-słonecznie 

sun - słońce 

summer-lato 

holiday -wakacje 

sea - morze  

lake -jezioro 

mounainns. -góry 

swim - pływać 

time on sleep. - czas na sen  

free time - wolny czas  

july - lipiec 

august – sierpień 

ice cream - lód 

bathing - strój. kapielowy 

I. M. 
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 Miś Paddington           

          w naszym        
              przedszkolu 
 

Od kilku lat wszystkie nasze przedszkolaki 

biorą udział w bezpłatnych zajęciach   

z języka angielskiego. Podczas zajęć 

dzieci nie tylko uczą się nazw 

kolorów, ale także poznają ciekawych 

bohaterów bajek, których autorami są 

brytyjscy pisarze. Jednym z nich jest 

Miś Paddington.  
Miś Paddington (Paddington 

Brown) to postać niedźwiadka, która 

została stworzona przez angielskiego 

pisarza Michaela Bonda.  

Miś urodził się w Peru. Do Anglii trafił 

dziwnym przypadkiem. Rodzina Brownów znalazła go 

na stacji "Paddington" w Londynie i stąd jego imię. Miś 

ma spokojny charakter, jest pomocnikiem pań Bird         

i Brown. Jednak jego sprytny sąsiad lubi go 

wykorzystywać. Przyjaźni się z 

panem Gruberem, właścicielem 

antykwariatu na Portobello Road. 

Zna tam także wszystkich kupców. 

Niedźwiadek jest dobry, miły, 

grzeczny, chociaż zdarzają mu się 

także różne kłopoty. Często bawi się 

z Jonatanem i Judytą. Podróż 

metrem, urodzinowe przyjęcie, 

wyprawa do domu towarowego, na 

plażę i do teatru - wszystko to, za 

sprawą Paddingtona, staje się niespodziewaną przygodą 

dla każdego, kto miał okazję spotkać go na swojej 

drodze.  

Z nim naprawdę nie można się nudzić.  

„Twój przyjaciel, Miś Paddington, 

ma śmieszną czapeczkę. 

Zawsze nosi torbę, czasem nawet teczkę. 

W nich Paddington miewa do nosa chusteczkę, 

a obowiązkowo - drożdżową bułeczkę. 

Bułeczka jest zwykle z marmoladą w środku, 

bo to wielki łasuch. Wiesz to dobrze, kotku. 

Ma dobre serduszko i przygód ma wiele, 

z których go ratują wierni przyjaciele.” 

Fanów pluszowych niedźwiadków odsyłamy                

do polskiej strony internetowej misia Paddingtona  

www.paddington.com.pl 

 

Serwis www.paddington.com.pl zawiera gry       

i zabawy dla najmłodszych, opracowane przez 

doświadczonych pedagogów oraz metodyków języka 

angielskiego. Serwis został dostosowany do potrzeb 

oraz umiejętności przedszkolaków. Mogą uczyć się 

języka angielskiego poprzez zabawę i poznawać słówka 

czytane przez native speakera. Strona zawiera również 

sekcję dla nauczycieli przedszkolnych, gdzie znajduje 

się program edukacyjny: "Miś z walizką pełną 

przygód". 

Co warto      

         przeczytać 

podczas wakacji 

  
 

         Atlas samochodowy młodego podróżnika 
 

To pierwszy i jedyny taki atlas na polskim rynku 
wydawniczym. Przeznaczony jest głównie dla dzieci w 
wieku od 7do 10 lat, ale bogata szata graficzna 
zainteresuje także młodsze dzieci. 

Dzięki tej publikacji dzieci nauczą się 
korzystania z atlasu, a młodsze dzieci będą oglądały 
rysunki, zadawały pytania, dzięki czemu podróż nie 
będzie nudna. Dodatkową atrakcję mogą stanowić 
propozycje spacerów po miastach dużych i małych. Zaś 
o uciążliwościach podróży 
pozwolą zapomnieć liczne gry i 
zabawy. Całość napisana jest w 
zrozumiały i interesujący 
sposób. Wydawnictwo Demart 
 

Ćwiczenia nie dla lenia              
z liczenia i myślenia.                  

           Milne Alan Aleksander 
 

http://www.paddington.com.pl/
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Pięknie wydana książka do zabawy i nauki. 
Razem z Kubusiem Puchatkiem dzieci poznają kolory, 
liczby i ulubione zabawy mieszkańców Stumilowego 
Lasu. 
 
Uniwersytet Dziecięcy. Ulrich Janssen i Ulla 
Steuernagel  
 

Książka, w której spisane zostały odpowiedzi na 
najbardziej nurtujące dzieci pytania. 
Dlaczego dinozaury wyginęły? 
Dlaczego wulkany zieją ogniem? 
Dlaczego jedni są biedni, a inni bogaci? 
Dlaczego śmiejemy się z dowcipów? 
Dlaczego ludzie umierają? 
Dlaczego człowiek pochodzi od małpy? 
Dlaczego muzułmanie modlą się na dywanach? 
Dlaczego szkoła jest głupia? 

W 2002 roku na jednym z niemieckich 
uniwersytetów 5 000 dzieci zadawało pytania uczonym. 
Ten niezwykły eksperyment zaowocował książką. Dwoje 
dziennikarzy zebrało pytania dzieci i odpowiedzi 
naukowców. Wydawnictwo „Dwie siostry” 

M.R-B. 

 

 
 

 

Jeszcze kilka    
       słów o…. 

 
… Oxfordzie 

Podobno są ludzie, którzy przywiązują się do miejsc. 

Podobno są miejsca, do których chce się wracać. Podobno    

są miejsca, w których ludzie czują się magicznie. 

Przekonałam się niedawno, że to prawda!  

Oxford, to miasto, gdzie ludzie są dla siebie uprzejmi, 

kierowcy w autobusach jeżdżą ostrożnie i cierpliwie czekają, 

aż wszyscy chętni zajmą wygodne miejsca. W mieście, gdzie 

całe połacie zieleni służą mieszkańcom i wolno deptać 

trawniki!!! Próbowałam policzyć ilu rowerzystów przemyka 

między samochodami i autobusami wyznaczonymi - 

nierzadko pośrodku szerokich ulic - ścieżkami rowerowymi, 

ale zrezygnowałam po chwili. Było ich bardzo, bardzo wielu. 

A chodnikami i deptakami płynął kolorowy wielobarwny 

tłum mówiący we wszystkich chyba językach świata.  

Głównym celem naszego pobytu w Oxfordzie była 

nauka języka angielskiego. Podnosiłyśmy swoje umiejętności 

w szkole Kings Education, gdzie wraz z innymi studentami 

zgłębiałyśmy tajniki gramatyki angielskiej i doskonaliłyśmy 

wymowę brytyjskich głosek. Miałyśmy także okazję             

do praktycznego wykorzystania języka – nasi lektorzy 

wysyłali nas na ulice Oxfordu, byśmy mogły np. zapytać       

w salonie piękności o cenę strzyżenia z modelowaniem,     

albo dowiedzieć się od przechodniów, gdzie na terenie miasta 

możemy znaleźć zebry i żurawie, albo czym różnią się 

gatunki kaw… To bardzo wymagające zadanie, przy którym 

umykają z głowy najprostsze czasowniki  

A po zajęciach - czas wolny. Spędziłyśmy go            

na zwiedzaniu miasta. Odwiedziłyśmy wiele  zabytków 

polecanych w przewodnikach, a także uroczych uliczek,         

z których każda wydawała się piękniejsza, ciekawsza, 

bardziej magiczna… Spędziłyśmy kilka miłych chwil            

w parku przy Christ Church, gdzie Lewis Carroll wpadł       

na doskonały pomysł, by napisać „Alicję z krainy czarów”. 

Oczarowane klimatem tego miejsca doszłyśmy do wniosku, 

że ta pełna absurdu, fantazji i nieprawdopodobnych zdarzeń 

bajka mogła powstać tylko tam. A we wnętrzach Christ 

Church nakręcono wiele scen do „Harrego Pottera”.  

Oglądałyśmy Oxford ze szczytu Carfax Tower. 

Przeżyłyśmy chwilę grozy w Oxford Castle (które okazało się 

być więzieniem). Zakręciło nam się w głowie od liczby 

eksponatów w Ashmolean Museum. zachwyciłyśmy się 

roślinnością ogrodów – zarówno botanicznego, jak i tych 

przydomowych! Przekonałyśmy się na własnej skórze,        

jak ważny dla Anglików jest queuing i że czasami                 

są przewrażliwieni w sytuacjach dla nas niemalże obojętnych 

emocjonalnie.  W środy i czwartki łagodziłyśmy nieco 

tęsknotę za Polską… pierogami ruskimi z oxfordzkiego street 

market, a w inne dni tygodnia rozstawiano tam stragany        

ze wszystkim! 

Żałowałyśmy, że nie zdążyłyśmy zwiedzić miejsc 

związanych z „Alicją z krainy czarów”. Wiele budynków 

uniwersyteckich zamknięto dla publiczności ze względu        

na graduation Cremony. Rok szkolny dla dzieci uczących się 

w Oxfordzie zakończył się trzy dni po naszym przyjeździe – 

przedszkola obejrzałyśmy jedynie z zewnątrz.  

Zatem mamy jeszcze kilka pomysłów na kolejny 

pobyt w Oxfordzie. Jest po co tam wracać. Serdecznie 

wszystkim polecamy! Tym bardziej, że absolutnie nie 

potwierdziło się to, co słyszałyśmy na temat angielskiej 

pogody           
                                                                A. L. 
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… Cambridge 
 „Creativity In the classroom” był kursem, w którym 

brali udział nauczyciele z wielu krajów i uczący na różnych 

szczeblach edukacji. W mojej grupie dominowały osoby 

pracujące z dziećmi młodszymi, co sprawiło że od razu 

powstała nić porozumienia. Program zajęć był bardzo bogaty, 

ponieważ zawierał pracę z ilustracją, piosenkami,                

gry językowe oraz pracę z tekstem. Nie była to jednak teoria, 

ale praktyczne działania. Każdą propozycję mogłyśmy 

przetestować na sobie oraz przekształcić ją na potrzeby 

dzieci, z którymi na co dzień pracujemy. Całe to bogactwo 

ćwiczeń, gier i zabaw przywiozłam w postaci różnorodnych 

materiałów dydaktycznych i pomocy. 

Sam program kursu był bardzo bogaty,  ale równie 

cenne okazały się rozmowy z innymi nauczycielami. 

Problemy przed którymi stajemy w toku bieżącej pracy 

wydają się być podobne, jednakże każdy ma swoje sposoby 

radzenia sobie z nimi. Warto było posłuchać o nich, odnieść 

do siebie, „wyciągnąć” coś, co wzbogaci nasz warsztat pracy. 

No i można było pochwalić się działaniami realizowanymi    

w naszym przedszkolu (szczególnym zainteresowaniem 

cieszyła się realizowana u nas innowacja pedagogiczna 

„Przedszkole bez zabawek”).  

Dwa tygodnie spędzone w Cambridge były 

intensywne i pod koniec dało się zauważyć zmęczenie. Myślę 

jednak, że to co zyskałam, było warte tego wysiłku.             

Na pewno wykorzystam poznane metody i nawiązane 

kontakty. Będę chciała przełożyć je na ciekawe działanie        

z dziećmi (np. korespondencja z dziećmi z innego kraju        

za pomocą maila). Mam nadzieję, że realizowane będą 

również inne projekty, ponieważ już teraz widzę korzyści    

dla mojego rozwoju osobistego i zawodowego. 

K. K.  

Imprezy  i uroczystości   

w najbliższym czasie         
w przedszkolu 
 

czerwiec  2017 

 
 2.06.2017  r. – wycieczka całodniowa dla wszystkich  

                             dzieci z przedszkola do Ranczo Okapi w  

                             Dębe Wielkie /okolice Mińska  

                             Mazowieckiego/. 

 5.06.2017  r. – spotkanie z p. Włodkowskim z Fundacji  

                             AVE 

 

 

 

uroczystości z okazji zakończenia roku  przedszkolnego 

według harmonogramu poszczególnych grup 

 

7 VI 2017 r. – gr. II – 14.45  

                       gr. IV – 15.30 

8 VI 2017 r. -  gr. I - 14.45   

                       gr. V - 15.30 

9 VI 2017 r. -  gr. III - 14.45 

 

 9.06.2017  r. –  Olimpiada Sportowa w Białołęckim  

                              Ośrodku Sportu dla dzieci starszych  

 12.06.2017 r. –  wycieczka dzieci z gr. V do Manufaktury  

                                                                              Cukierków 

 13.06.2017 r. – teatrzyk Lwi król 

 19.06.2017 r. –  wycieczka dzieci z gr. III do Manufaktury  

                                                                                 Cukierków 

 20 i 22.06.2017 r. –  spotkanie z wytypowanymi rodzicami  

                                      i dziećmi w ramach projektu  

                                       Wiedza to bezpieczeństwo  

                                       finansowanego ze środków  

                                       Budżetu Partycypacyjnego 

 21.06.2017 r. –  – zabawy integracyjne dla wszystkich  

                                  dzieci z przedszkola pod hasłem Quiz  

                                   z języka angielskiego  

 21.06.2017 r. –  zebranie informacyjne z rodzicami dzieci  

                                nowoprzyjętych 

 28 i 29.06.2017 r. –  zajęcia adaptacyjne dla dzieci  

                                nowowprzyjetych 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Z ostatniej chwili 
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              Szanowni Rodzice !!! 
 

Pozyskaliśmy dofinansowanie na drugi projekt 

"Wesoły Pędzelek na europejskich dróżkach" w ramach 

programu Erasmus +, akcja KA101 Mobilność kadry 

edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna               

w konkursie 2017 Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.  

Projekt realizowany będzie w terminie od 1 września 

2017 r. do 31 grudnia 2018 r.  

Jego celem jest: 

- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat  innych krajów 

europejskich. Planujemy zrobić to w sposób 

innowacyjny i twórczy, zgodny z koncepcją naszej 

pracy. Obok zapoznania dzieci z kulturą danego regionu 

chcemy zapoznać je z  codziennym życiem ich 

rówieśników, a także z organizacją dnia w placówce 

przedszkolnej. Działania te są odpowiedzią na 

zdiagnozowane potrzeby dzieci i środowiska lokalnego; 

- doskonalenie umiejętności językowych kadry 

przedszkolnej w zakresie posługiwania się językiem 

angielskim - stworzenie sytuacji sprzyjających 

komunikacji w języku angielskim, prowadzenia 

swobodnej konwersacji. 

 

Tak więc czekają nas nowe wyzwania i nowe wyjazdy 

zagraniczne 

 

W dalszej perspektywie planujemy wziąć udział 

w projektach w ramach akcji 2 programu Erasmus+ 

Partnerstwa Strategiczne.  

 
 
 
 
 

 
   
 
 
Zespół redakcyjny 

☼ Iwona Fabiszewska-recenzent, 

☼ Klaudia Wilk- redaktor naczelna, propozycje zabaw i 

zadań graficznych, informacje, opracowanie graficzne, 

skład, 

☼ Jolanta Warzecha – lider Zespołu ds. Gazetki 

Przedszkolnej. Opracowanie graficzne, artykuły, 

ciekawostki przyrodnicze, skład, 

☼ Iwona Mochocka - propozycje prac plastycznych, zadania 

z języka angielskiego, ciekawe miejsca                 na 

wycieczki, 

☼ Monika Radkowska-Brudek – artykuły, ciekawostki 

przyrodnicze,  

☼ Katarzyna Konik- recenzje, 

☼ Magdalena Jakubowska- artykuły, strefa rodzica, 

ciekawostki. 

☼ Anna Lewandowska - porady logopedy, zasłyszane       w 

przedszkolu. 

     

 

Więcej informacji na temat działalności naszego 

przedszkola znajdziecie Państwo na stronie 

internetowej naszego przedszkola:   

www.przedszkole192.warszawa.pl 

http://www.przedszkole192.warszawa.pl/

